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Oblasť techniky

Túto podmienku nemožno jednoducho splniť bez použitia
prvkov s vnútornou bezpečnosťou, ktoré sú zväčša realizované ako jednoúčelové výrobky v malých sériách a nie pre
každú aplikáciu.
Podstata vynálezu spočíva v zapojení, obsahujúcom
blok prvého a druhého kanála, z ktorých každý obsahuje
modul riadiacej jednotky, modul napájacieho zdroja, modul
snímača signálu s úpravou signálu, modul filtra, modul analógovo číslicového prevodníka, modul limitných hodnôt,
modul komunikačného kanála, modul referenčných obvodov, modul číslicovo analógového prevodníka a modul riadenia činnosti filtra, pričom sledovaný signál je pripojený
na vstupnú svorku modulu snímača signálu s úpravou signálu obidvoch blokov prvého aj druhého kanála.
Výstupná svorka modulu snímača signálu s úpravou
signálu bloku prvého kanála je prepojená s prvou vstupnou
svorkou modulu filtra bloku prvého kanála, druhá vstupná
svorka modulu filtra bloku prvého kanála je prepojená s
výstupnou svorkou modulu číslicovo analógového prevodníka bloku prvého kanála a tretia vstupná svorka modulu
filtra bloku prvého kanála je prepojená s výstupnou svorkou modulu riadenia činnosti filtra bloku prvého kanála.
Výstupná svorka modulu filtra bloku prvého kanála je
prepojená s prvou vstupnou svorkou modulu analógovo číslicového prevodníka bloku prvého kanála, pričom druhá
vstupná svorka modulu analógovo číslicového prevodníka
bloku prvého kanála je prepojená s výstupnou svorkou modulu referenčných obvodov bloku prvého kanála a výstupná
svorka modulu analógovo číslicového prevodníka bloku
prvého kanála je prepojená s prvou vstupnou svorkou modulu riadiacej jednotky bloku prvého kanála.
Štvrtá výstupná svorka modulu riadiacej jednotky bloku prvého kanála je prepojená so vstupnou svorkou modulu
výstupov bloku prvého kanála, pričom výstupná svorka
modulu výstupov bloku prvého kanála prináša informáciu o
stave sledovaného obvodu.
Výstupná svorka modulu snímača signálu s úpravou
signálu bloku druhého kanála je prepojená s prvou vstupnou svorkou modulu filtra bloku druhého kanála, druhá
vstupná svorka modulu filtra bloku druhého kanála je prepojená s výstupnou svorkou modulu číslicovo analógového
prevodníka bloku druhého kanála a tretia vstupná svorka
modulu filtra bloku druhého kanála je prepojená s výstupnou svorkou modulu riadenia činnosti filtra bloku druhého
kanála. Výstupná svorka modulu filtra bloku druhého kanála je prepojená s prvou vstupnou svorkou modulu analógovo číslicového prevodníka bloku druhého kanála, pričom
druhá vstupná svorka modulu analógovo číslicového prevodníka bloku druhého kanála je prepojená s výstupnou
svorkou modulu referenčných obvodov bloku druhého kanála a výstupná svorka modulu analógovo číslicového prevodníka bloku druhého kanála je prepojená s prvou vstupnou svorkou modulu riadiacej jednotky bloku druhého kanála.
Štvrtá výstupná svorka modulu riadiacej jednotky bloku druhého kanála je prepojená so vstupnou svorkou modulu výstupov bloku druhého kanála, pričom výstupná svorka
modulu výstupov bloku druhého kanála prináša informáciu
o stave sledovaného obvodu.
Tretia výstupná svorka modulu riadiacej jednotky bloku prvého kanála je prepojená so vstupnou svorkou modulu
komunikačného kanála bloku prvého kanála, pričom výstupná svorka modulu komunikačného kanála bloku prvého
kanála je prepojená s druhou vstupnou svorkou modulu riadiacej jednotky bloku druhého kanála.
Tretia výstupná svorka modulu riadiacej jednotku bloku druhého kanála je prepojená so vstupnou svorkou modu-

Vynález sa týka problematiky bezpečnej identifikácie
elektrického signálu s vyhodnotením jeho frekvenčných,
úrovňových a časových parametrov tak, aby výsledok identifikácie podľa určených limitných hodnôt definoval nebezpečný stav na sledovanom objekte podľa požiadaviek železničnej zabezpečovacej techniky, pričom samotné zapojenie musí spĺňať podmienky činnosti ako zabezpečovacie
zariadenie samotné.

Doterajší stav techniky
Systémy železničných zabezpečovacích zariadení vychádzajú z požiadaviek, z ktorých na prvom mieste platí,
aby každá uvažovaná porucha v množine prvkov zabezpečovacieho zariadenia bola transformovaná do činnosti zariadenia, vykazujúceho bezpečnejší stav zariadenia ako stav
pred poruchou. Zviditeľnenie poruchy zariadenia musí byť
vykonané v čase kratšom ako výskyt nasledujúcej poruchy
zariadenia.
Použité prvky a moduly zabezpečovacieho zariadenia s
vnútornou bezpečnosťou majú z počtu možných prevádzkových stavov určený stav, ktorý má vyššiu bezpečnosť
ako stavy ostatné. Stavový prechod z takto definovaného
stavu do stavu viac povoľujúceho je možný splnením podmienok definovaných algoritmom riadenia zabezpečovacieho zariadenia. Viaceré prvky zabezpečovacieho zariadenia umožňujú túto zmenu stavu na viac povoľujúcu prítomnosťou signálneho prúdu definovaných vlastností, prechádzajúceho definovaným prostredím. Pokiaľ sa do tejto signálovej cesty zabezpečovacieho prvku dostane nedefinovaný signál, ktorého vlastnosti sú v zhode alebo v blízkej
zhode s očakávaným signálom pre zabezpečovací prvok,
môže dôjsť k ovplyvneniu prvku zabezpečovacieho zariadenia zo stavu menej povoľujúceho do stavu viac povoľujúceho, čo je neprípustné z hľadiska činnosti zabezpečovacieho zariadenia (tento stav môže spôsobiť nehodovú udalosť).
Súčasný stav rieši tento problém zaradením tlmiaceho
člena s impedanciou predstavujúcou konštantný útlm pre
striedavý signál danej frekvencie a tým i signál kopírujúci
signálny prúd zabezpečovacieho prvku. Pretože nie je známy pôvod striedavého prúdu (injektovaného z iných ako
vlastných zdrojov) a jeho výskyt je náhodný, pričom jeho
úroveň aj po prechode tlmiacim členom môže vykazovať
parametre, dostatočné na zmenu stavu prvku zabezpečovacieho zariadenia, je tento spôsob ochrany zabezpečovacieho
zariadenia považovaný za nedostatočný a z hľadiska možných následkov za neprípustný.

Podstata vynálezu
Podstata vynálezu spočíva v zapojení, trvalo sledujúcom hodnoty prúdu striedavého signálu, superponovanom
na výkonovom jednosmernom nosiči, pričom výsledok sledovania sa transformuje na binárnu informáciu. Táto binárna informácia je porovnávaná s limitnými hodnotami uloženými ako konštantné dáta. Aby táto informácia bola v súlade s princípmi zabezpečovacej techniky, musí byť zaistená skutočnosť, že indikovaná neprítomnosť sledovanej veličiny má pôvod v skutočnej absencii striedavého signálu a
nie v poruche niektorého prvku identifikačného reťazca
vrátane zmien parametrov prvkov, rozhodujúcich o kvantitatívnych parametroch sledovaného striedavého signálu.
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lu komunikačného kanála bloku druhého kanála a výstupná
svorka modulu komunikačného kanála je prepojená s druhou vstupnou svorkou modulu riadiacej jednotky bloku prvého kanála.
Prvá výstupná svorka modulu riadiacej jednotky bloku
prvého kanála je prepojená so vstupnou svorkou modulu
riadenia činnosti filtra bloku prvého kanála a prvá výstupná
svorka modulu riadiacej jednotky bloku druhého kanála je
prepojená so vstupnou svorkou modulu riadenia činnosti
filtra bloku druhého kanála.
Druhá výstupná svorka modulu riadiacej jednotky bloku prvého kanála je prepojená so vstupnou svorkou modulu
číslicovo analógového prevodníka bloku prvého kanála a
druhá výstupná svorka modulu riadiacej jednotky bloku
druhého kanála je prepojená so vstupnou svorkou modulu
číslicovo analógového prevodníka bloku druhého kanála.
Tretia vstupná svorka modulu riadiacej jednotky bloku prvého kanála je prepojená s výstupnou svorkou modulu limitných hodnôt bloku prvého kanála a tretia vstupná svorka
modulu riadiacej jednotky bloku druhého kanála je prepojená s výstupnou svorkou modulu limitných hodnôt bloku
druhého kanála.
Štvrtá vstupná svorka modulu riadiacej jednotky bloku
prvého kanála je prepojená s výstupnou svorkou modulu
napájacieho zdroja bloku prvého kanála a štvrtá vstupná
svorka modulu riadiacej jednotky bloku druhého kanála je
prepojená s výstupnou svorkou modulu napájacieho zdroja
bloku druhého kanála.

stredníctvom modulu 17 komunikačného kanála bloku 1
prvého kanála so vstupnou svorkou 171 a výstupnou svorkou 172 s modulom 02 riadiacej jednotky bloku 2 druhého
kanála a uvedením typu limitnej hodnoty. Modul 02 riadiacej jednotky bloku 2 druhého kanála potvrdzuje informáciu
cez modul 27 komunikačného kanála so vstupnou svorkou
271 a výstupnou svorkou 272. Moduly 01, 02 riadiacich
jednotiek cez moduly 18, 28 výstupov so vstupnými svorkami 181, 281 a výstupnými svorkami 182, 282 indikujú
zmenu stavu, prezentujúcu dosiahnutie nebezpečného stavu. Výraz bezpečná identifikácia prezentuje stav, keď najmenej jeden blok kanála indikuje nebezpečný stav, ktorý je
vyvolaný tým, že modul 01, alebo 02 riadiacej jednotky
neprezentuje svoju činnosť v pravidelných intervaloch prostredníctvom modulov 17, prípadne 27 komunikačných kanálov.
Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu je charakterizované tak, že v bloku 1 prvého kanála na
vstupnú svorku 111 modulu 11 snímača signálu s úpravou
signálu je privedený sledovaný signál, pričom výstupná
svorka 112 modulu 11 snímača signálu s úpravou signálu je
prepojená s prvou vstupnou svorkou 121 modulu 12 filtra a
výstupná svorka 123 modulu 12 filtra je prepojená s prvou
vstupnou svorkou 131 modulu 13 analógovo číslicového
prevodníka a výstupná svorka 133 modulu 13 analógovo
číslicového prevodníka je prepojená s prvou vstupnou
svorkou 011 modulu 01 riadiacej jednotky, pričom štvrtá
výstupná svorka 016 modulu 01 riadiacej jednotky je prepojená so vstupnou svorkou 181 modulu 18 výstupov a na
výstupnej svorke 182 modulu 18 výstupov je prítomná informácia o stave sledovaného obvodu.
V bloku 2 druhého kanála na vstupnú svorku 211 modulu 21 snímača signálu s úpravou signálu je privedený
sledovaný signál, pričom výstupná svorka 212 modulu 21
snímača signálu s úpravou signálu je prepojená s prvou
vstupnou svorkou 221 modulu 22 filtra a výstupná svorka
223 modulu 22 filtra je prepojená s prvou vstupnou svorkou 231 modulu 23 analógovo číslicového prevodníka a
výstupná svorka 233 modulu 23 analógovo číslicového
prevodníka je prepojená s prvou vstupnou svorkou 021
modulu 02 riadiacej jednotky, pričom štvrtá výstupná svorka 026 modulu 02 riadiacej jednotky je prepojená so vstupnou svorkou 281 modulu 28 výstupov a na výstupnej svorke 282 modulu 28 výstupov je prítomná informácia o stave
sledovaného obvodu.
Tretia výstupná svorka 014 modulu 01 riadiacej jednotky bloku 1 prvého kanála je prepojená so vstupnou svorkou
171 modulu 17 komunikačného kanála bloku 1 prvého kanála, pričom výstupná svorka 172 modulu 17 komunikačného kanála bloku 1 prvého kanála je prepojená s druhou
vstupnou svorkou 024 modulu 02 riadiacej jednotky bloku
2 druhého kanála a tretia výstupná svorka 025 modulu 02
riadiacej jednotky bloku 2 druhého kanála je prepojená so
vstupnou svorkou 271 modulu 27 komunikačného kanála
bloku 2 druhého kanála, pričom výstupná svorka 272 modulu 27 komunikačného kanála bloku 2 druhého kanála je
prepojená s druhou vstupnou svorkou 015 modulu 01 riadiacej jednotky bloku 1 prvého kanála.
Prvá výstupná svorka 012 modulu 01 riadiacej jednotky
bloku 1 prvého kanála je prepojená so vstupnou svorkou
152 modulu 15 riadenia činnosti filtra bloku 1 prvého kanála a výstupná svorka 151 modulu 15 riadenia činnosti filtra
bloku 1 prvého kanála je prepojená s treťou vstupnou svorkou 124 modulu 12 filtra bloku 1 prvého kanála a prvá výstupná svorka 022 modulu 02 riadiacej jednotky bloku 2
druhého kanála je prepojená so vstupnou svorkou 252 modulu 25 riadenia činnosti filtra bloku 2 druhého kanála, pri-

Prehľad obrázkov na výkresoch
Na obr.1 je znázornené zapojenie na bezpečnú identifikáciu striedavého signálu.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu obsahuje blok 1 prvého a blok 2 druhého kanála, ktoré
obsahujú moduly 11, 21 snímačov signálu s úpravou signálu (zosilnenie, zoslabenie, oddelenie jednosmernej zložky),
so vstupnými svorkami 111, 211 a výstupnými svorkami
112, 212, moduly 12, 22 filtrov nastavených na zvolenú
frekvenciu s prvými vstupnými svorkami 121, 221, druhými vstupnými svorkami 122, 222, tretími vstupnými svorkami 124, 224 a výstupnými svorkami 123, 223, moduly
15, 25 riadenia činnosti filtrov so vstupnými svorkami 152,
252 a výstupnými svorkami 151, 251, moduly 13, 23 analógovo číslicových prevodníkov s prvými vstupnými svorkami 131, 231, druhými vstupnými svorkami 132, 232 a
výstupnými svorkami 133, 233, zaručujúcich prevod sledovaného signálu na číslicový signál, ktorého hodnota je závislá od modulov 19, 29 referenčných obvodov s výstupnými svorkami 191, 291. Číslicový signál spracujú moduly
01, 02 riadiacich jednotiek s prvými vstupnými svorkami
011, 021, druhými vstupnými svorkami 015, 024, tretími
vstupnými svorkami 017, 027, štvrtými vstupnými svorkami 018, 028, prvými výstupnými svorkami 012, 022, druhými výstupnými svorkami 013, 023, tretími výstupnými
svorkami 014, 025 a štvrtými výstupnými svorkami 016,
026, ktoré porovnávajú jednotlivé vzorky signálu s hodnotami limít pre jednotlivé parametre signálu (uložených v
moduloch 14, 24 limitných hodnôt) s výstupnými svorkami
141, 241. Zároveň monitorujú čas trvania striedavého signálu, ktorý je tiež limitovaný. V prípade, že dôjde k vyhodnoteniu limitného stavu dochádza ku komunikácii (pro-
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čom výstupná svorka 251 modulu 25 riadenia činnosti filtra
bloku 2 druhého kanála je prepojená s treťou vstupnou
svorkou 224 modulu 22 filtra bloku 2 druhého kanála.
Druhá výstupná svorka 013 modulu 01 riadiacej jednotky bloku 1 prvého kanála je prepojená so vstupnou
svorkou 162 modulu 16 číslicovo analógového prevodníka
bloku 1 prvého kanála a výstupná svorka 161 modulu 16
číslicovo analógového prevodníka bloku 1 prvého kanála je
prepojená s druhou vstupnou svorkou 122 modulu 12 filtra
bloku 1 prvého kanála a druhá výstupná svorka 023 modulu
02 riadiacej jednotky bloku 2 druhého kanála je prepojená
so vstupnou svorkou 262 modulu 26 číslicovo analógového
prevodníka bloku 2 druhého kanála, pričom výstupná svorka 261 modulu 26 číslicovo analógového prevodníka bloku
2 druhého kanála je prepojená s druhou vstupnou svorkou
222 modulu 22 filtra bloku 2 druhého kanála.
Tretia vstupná svorka 017 modulu 01 riadiacej jednotky
bloku 1 prvého kanála je prepojená s výstupnou svorkou
141 modulu 14 limitných hodnôt bloku 1 prvého kanála a
tretia vstupná svorka 027 modulu 02 riadiacej jednotky
bloku 2 druhého kanála je prepojená s výstupnou svorkou
241 modulu 24 limitných hodnôt bloku 2 druhého kanála.
Štvrtá vstupná svorka 018 modulu 01 riadiacej jednotky
bloku 1 prvého kanála je prepojená s výstupnou svorkou
101 modulu 10 napájacieho zdroja bloku 1 prvého kanála a
štvrtá vstupná svorka 028 modulu 02 riadiacej jednotky
bloku 2 druhého kanála je prepojená s výstupnou svorkou
201 modulu 20 napájacieho zdroja bloku 2 druhého kanála.
Výstupná svorka 191 modulu 19 referenčných obvodov
bloku 1 prvého kanála je prepojená s druhou vstupnou
svorkou 132 modulu 13 analógovo číslicového prevodníka
bloku 1 prvého kanála a výstupná svorka 291 modulu 29
referenčných obvodov bloku 2 druhého kanála je prepojená
s druhou vstupnou svorkou 232 modulu 23 analógovo číslicového prevodníka bloku 2 druhého kanála.

(112) modulu (11) snímača signálu s úpravou signálu je
prepojená s prvou vstupnou svorkou (121) modulu (12) filtra a výstupná svorka (123) modulu (12) filtra je prepojená
s prvou vstupnou svorkou (131) modulu (13) analógovo
číslicového prevodníka a výstupná svorka (133) modulu
(13) analógovo číslicového prevodníka je prepojená s prvou vstupnou svorkou (011) modulu (01) riadiacej jednotky, pričom štvrtá výstupná svorka (016) modulu (01) riadiacej jednotky je prepojená so vstupnou svorkou (181)
modulu (18) výstupov a v bloku (2) druhého kanála a na
vstupnú svorku (211) modulu (21) snímača signálu s úpravou signálu je pripojiteľný signál, pričom výstupná svorka
(212) modulu (21) snímača signálu s úpravou signálu je
prepojená s prvou vstupnou svorkou (221) modulu (22) filtra a výstupná svorka (223) modulu (22) filtra je prepojená
s prvou vstupnou svorkou (231) modulu (23) analógovo
číslicového prevodníka a výstupná svorka (233) modulu
(23) analógovo číslicového prevodníka je prepojená s prvou vstupnou svorkou (021) modulu (02) riadiacej jednotky, pričom štvrtá výstupná svorka (026) modulu (02) riadiacej jednotky je prepojená so vstupnou svorkou (281)
modulu (28) výstupov a tretia výstupná svorka (014) modulu (01) riadiacej jednotky bloku (1) prvého kanála je prepojená so vstupnou svorkou (171) modulu (17) komunikačného kanála bloku (1) prvého kanála, pričom výstupná svorka
(172) modulu (17) komunikačného kanála bloku (1) prvého
kanála je prepojená s druhou vstupnou svorkou (024) modulu (02) riadiacej jednotky bloku (2) druhého kanála a tretia výstupná svorka (025) modulu (02) riadiacej jednotky
bloku (2) druhého kanála je prepojená so vstupnou svorkou
(271) modulu (27) komunikačného kanála bloku (2) druhého kanála, pričom výstupná svorka (272) modulu (27) komunikačného kanála bloku (2) druhého kanála je prepojená
s druhou vstupnou svorkou (015) modulu (01) riadiacej
jednotky bloku (1) prvého kanála a prvá výstupná svorka
(012) modulu (01) riadiacej jednotky bloku (1) prvého kanála je prepojená so vstupnou svorkou (152) modulu (15)
riadenia činnosti filtra bloku (1) prvého kanála a výstupná
svorka (151) modulu (15) riadenia činnosti filtra bloku (1)
prvého kanála je prepojená s treťou vstupnou svorkou (124)
modulu (12) filtra bloku (1) prvého kanála a prvá výstupná
svorka (022) modulu (02) riadiacej jednotky bloku (2) druhého kanála je prepojená so vstupnou svorkou (252) modulu (25) riadenia činnosti filtra bloku (2) druhého kanála,
pričom výstupná svorka (251) modulu (25) riadenia činnosti filtra bloku (2) druhého kanála je prepojená s treťou
vstupnou svorkou (224) modulu (22) filtra bloku (2) druhého kanála a druhá výstupná svorka (013) modulu (01) riadiacej jednotky bloku (1) prvého kanála je prepojená so
vstupnou svorkou (162) modulu (16) číslicovo analógového
prevodníka bloku (1) prvého kanála a výstupná svorka
(161) modulu (16) číslicovo analógového prevodníka bloku
(1) prvého kanála je prepojená s druhou vstupnou svorkou
(122) modulu (12) filtra bloku (1) prvého kanála a druhá
výstupná svorka (023) modulu (02) riadiacej jednotky bloku (2) druhého kanála je prepojená so vstupnou svorkou
(262) modulu (26) číslicovo analógového prevodníka bloku
(2) druhého kanála, pričom výstupná svorka (261) modulu
(26) číslicovo analógového prevodníka bloku (2) druhého
kanála je prepojená s druhou vstupnou svorkou (222) modulu (22) filtra bloku (2) druhého kanála a tretia vstupná
svorka (017) modulu (01) riadiacej jednotky bloku (1) prvého kanála je prepojená s výstupnou svorkou (141) modulu (14) limitných hodnôt bloku (1) prvého kanála a tretia
vstupná svorka (027) modulu (02) riadiacej jednotky bloku
(2) druhého kanála je prepojená s výstupnou svorkou (241)
modulu (24) limitných hodnôt bloku (2) druhého kanála a

Priemyselná využiteľnosť
Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu možno využiť v systémoch na rozhraniach zariadení s
požiadavkou ich bezpečnej funkcie (fail-safe) a úložných
kovových konštrukcií a produktovodov, vodivo spojených s
líniovými prostriedkami na spolupôsobenie koľajových dopravných prostriedkov, prevádzkovaných na tratiach s jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Zapojenie by malo byť
súčasťou každého zariadenia, kde sa predpokladá prítomnosť nadlimitného rušivého prúdu v zmysle možného
ovplyvnenia prvkov sledovaného zariadenia.

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického
signálu obsahuje dvojicu nezávislých blokov (1, 2) prvého
a druhého kanála, ku ktorým prislúchajú moduly (11, 21)
snímačov signálu s úpravou signálu, moduly (12, 22) filtrov
s modulmi (15, 25) riadenia činnosti filtrov, modulmi (16,
26) číslicovo analógových prevodníkov, moduly (13, 23)
analógovo číslicových prevodníkov vrátane modulov (19,
29) referenčných obvodov, moduly (01, 02) riadiacich jednotiek s modulmi (14, 24) limitných hodnôt, moduly (17,
27) komunikačného kanála, moduly (18, 28) výstupov a
moduly (10, 20) napájacích zdrojov, v y z n a č u j ú c e
s a t ý m , že v bloku (1) prvého kanála na vstupnú svorku (111) modulu (11) snímača signálu s úpravou signálu je
pripojiteľný sledovaný signál, pričom výstupná svorka
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štvrtá vstupná svorka (018) modulu (01) riadiacej jednotky
bloku (1) prvého kanála je prepojená s výstupnou svorkou
(101) modulu (10) napájacieho zdroja bloku (1) prvého kanála a štvrtá vstupná svorka (028) modulu (02) riadiacej
jednotky bloku (2) druhého kanála je prepojená s výstupnou svorkou (201) modulu (20) napájacieho zdroja bloku
(2) druhého kanála a výstupná svorka (191) modulu (19)
referenčných obvodov bloku (1) prvého kanála je prepojená
s druhou vstupnou svorkou (132) modulu (13) analógovo
číslicového prevodníka bloku (1) prvého kanála a výstupná
svorka (291) modulu (29) analógovo číslicového prevodníka bloku (2) druhého kanála je prepojená s druhou vstupnou svorkou (232) modulu (23) analógovo číslicového prevodníka bloku (2) druhého kanála.

1 výkres
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Obr. 1

Koniec dokumentu

6

